
INFO OVER DE SAMENSTELLING VAN HET KOSTENPLAATJE 

VOOR DE REALISERING VAN HET ANTONIUSCOLLEGE 

TE SENTANI, JAYAPURA, PAPUA, INDONESIË 

 

In onze aanvraag voor een bijdrage aan de oprichting van het Antoniuscollege staat onder punt 

5 (kostenplaatje) dat het totaalbedrag EUR 410.000,- nodig is voor de realisering van vier 

items, gespreid over een periode van vier jaar (2013, 2014, 2015 en 2016). Bij deze een 

toelichting bij elk van de vier items. 

1. De onderbouw van de midddelbare school, de eerste drie klassen (afgekort: SMP: 

Sekolah Menengah Pertama) wordt in 2013 gebouwd. De kosten zijn beraamd op  

€ 150.000,-. We zijn er reeds mee kunnen beginnen dank zij een startkapitaal van  

€ 70.000,- samengesteld uit bijdragen van de Stichtingen STUW en Gamma 

Ontwikkeling uit Nederland en een bijdrage van de Indonesische regering. Vervolgens 

kwamen donaties binnen van de stichtingen Run for Rio, Joannes Stichting, Stichting 

Panti Asuhan, Stichting Opala, Stichting Mensen met een Missie, en kregen we 

bovendien een gift uit een nalatenschap.  Voor foto’s over de vorderingen van de bouw, 

zie de volgende bladzijde. 

2. Volgend jaar beginnen we met de bouw van de drie hoogste klassen van de middelbare 

school (afgekort SMA: Sekolah Menengah Atas), ook voorzien van lokalen als 

laboratorium, bibliotheek, docentenkamer, etc., net als voor de SMP het geval is. Ook 

hiervoor is een bedrag van € 150.000,- begroot. 

3. Omdat zowel wijzelf alsook de Provinciale autoriteiten in Papua een internaat bij een 

school heel belangrijk vinden, zal er zo gauw mogelijk werk gemaakt worden van de 

bouw van het internaat. De kosten zijn geraamd op  € 100.000,-. Voorlopig zijn alle 

leerlingen van de twee eerste klassen en die van de tweede klas ondergebracht in de 

kindertehuizen Hawai (meisjes) en Polomo (jongens). Maar de bedoeling is dat het 

internaat zo gauw mogelijk klaar is, zodat leerlingen die uit een volledig gezin komen, 

in het internaat terecht kunnen en geen plaatsen hoeven te bezetten in de kndertehuizen 

die bedoeld zijn voor wezen, halfwezen of ook kinderen wier ouders niet in staat zijn 

hun de opvoeding te geven waarop ze recht hebben, en de opleiding waarvoor ze de 

capaciteiten hebben. 

4. Voor het interieur van de gebouwen hebben we een bedrag van € 10.000,- begroot. Die 

zullen we geleidelijk nodig hebben, naargelang er lokalen gereed zijn om te worden 

gemeubileerd en bezet door leerlingen, leerkrachten en administratieve / technische 

staf.  

Gedurende deze vier jaar zullen we stap voor stap onze plannen proberen te verwerkelijken, 

naargelang we kunnen beschikken over de nodige liquide middelen. YaPuKePa heeft in haar 

21-jarig bestaan nog nooit schulden gemaakt. Dat gaan we dus ook in de toekomst niet doen. 

We geven alleen dat geld uit dat eerst bij ons is binnengekomen. Sentani, 28/9/13. N. Dister. 



FOTO’S BOUW EERSTE DRIE KLASSEN (SMP) MIDDELBARE SCHOOL VAN 

HET ANTONIUS COLLEGE TE SENTANI-JAYAPURA 

 

     

  

           

 

Links de bovenverdieping van het 

middelste deel van het schoolge-

gebouw. De dakbedekk ing wordt 

gelegd. Datum: 28-9-’13. 

Op de tweede foto is ook de 

benedenverdieping te zien. Een 

gang resp. balkon bevindt zich 

vor de deur en de ramen van de 

klassen.  

De tegelzetter is al bezig het 

klaslokaal te voorzien van een 

frisse en makkelijk schoon te 

houden vloer in ons tropische 

klimaat....... 

Aan de twee zijkanten van het 

gebouw worden de nog ontbre-

kende klaslokalen toegevoegd, 

alsook de ruimten voor biblio-

theek en laboratorium, docenten-

kamer, directie- en administratie-

kamer. 


